
ام )طبعة دار املامين(.ضيح الأحاكم من بلوغ املرام للبس  من كتاب : تو  ( [3مقرر ] أأحاديث الأحاكم )

 المجلد السادس
احلديث  م

 يف البلوغ

 رقم الصفحة نص احلديث احلديث راوي

 كتاب الجنايات
 55 .."إالَّ للاُ "الَ َيَِلُّ َدُم اْمِريٍء ُمسِلٍم َيْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه  ابن مصعود 1001 1

 11 ..""َأوَُّل َما يُ ْقَضى بَ ْْيَ النَّاسِ  ابن مصعود 1001 2

 16 "الَ يُ َقاُد اْلَواِلد ِِبْلَوَلِد" عمر بن اخلطاب 1011 3

ُر الُقرآن؟ أبو جحيفة 1012 4 : َهْل ِعْندَُكْم َشيٌء ِمَن الَوْحِي َغي ْ  15 ..""قُ ْلُت ِلَعِليٍّ

 103 ..""َأنَّ َجارِيًَة ُوِجَد رَْأُسَها َقْد ُرضَّ بْْيَ َحَجَرْينِ  أنض بن مالك 1013 5

يِّا، ِبََجٍر اْو َسْوطٍ  ابن عباط 1015 6 يِّا اْو رِمِّ  122 ..""َمْن قُِتَل ِعمِّ

 باب الديات
 141 .."اْعَتبطَ َكَتَب ِإىل َأْهِل الَيَمِن، فذََكَر احلَِديَث، وفَيِه: "ِإنَّ َمِن  بكر ابن حسم أبو 1023 1

 141 ..""ِديَُة اخَلطَِأ َأْْخَاًسا: ِعْشُروَن ِحقَّةً  ابن مصعود 1024 5

 201 .."َكْيفَ   -ََيْبَن أُمِّ َعْبدٍ -"َهْل َتْدِري  ابن عمر 1031 1

يٌع،-"َمْن َأََتُكْم  عرفجة 1040 10  204 .."َوَأْمرُُكْم َجَِ

  كتاب الحدود 

 باب حد الزاني
، فَ َقْد َجَعلَ  الصامتعبادة بن  1041 11 ، ُخُذوا َعّنِّ  231 ..""ُخُذوا َعّنِّ

، َوأَنْ َزَل َعَلْيهِ  عمر بن اخلطاب 1052 12 ًدا ِِبحلَقِّ  241 ..""ِإنَّ للَا بَ َعَث ُُمَمَّ

 باب حد القذف
ا نَ َزَل ُعْذِري، قَاَم َرُسوُل للاِ  عائعة 1063 13  211 ..""َلمَّ

 باب حد السرقة
 251 ..""الَ تُ ْقَطُع َيُد َساِرٍق، ِإالَّ ِف رُبُع ِديَنارٍ  عائعة 1061 14

 311 .."أَنَُّه ُسِئَل َعِن التَّْمِر ادلَُعلَِّق، فَ َقال: عمرو ابن 1015 15

 باب حد الشارب وبيان المسكر
 322 .."َقْد َشِربَ ُأِتَ ِبَرُجٍل  -ملسو هيلع هللا ىلص-"َأنَّ النَِّبَّ  أنض بن مالك 1015 16



 333 ..""ُكلُّ ُمْسِكٍر َْخٌْر، وَ  ابن عمر 1054 11

 331 ..""ِإنَّ للَا ََلْ ََيَْعْل ِشَفاءَُكمْ  أم شلمة 1051 15

 باب التعزير
 343 ..""الَ َُيَْلُد فَ ْوَق َعَشَرةِ  أبو بردة 1051 11

 باب حكم الصائل
 354 َماِلِه، فَ ُهَو َشِهيٌد". "َمْن قُِتَل ُدونَ  شعيد بن زيد 1012 20

 كتاب الجهاد
 361 ..""َمْن َماَت َوََلْ يَ ْغُز، َوَلَْ  أبوهريرة 1014 21

 361 ..""َجاِهُدوا ادلُْشرِِكَْي ِبَِْمَواِلُكْم، أنض بن مالك 1015 22

 310 .."َأِمريًاِإَذا َأمََّر  -ملسو هيلع هللا ىلص-"كاَن َرُسوُل للِا  شليمان بن بريدة 1103 23

ْعُت َرُسوَل للِا  عقبة بن عامر 1145 24 وا -ملسو هيلع هللا ىلص-"َسَِ ََبِ يَ ْقَرأُ: }َوَأِعدُّ  511 .."وُهَو َعَلى ادِلن ْ

 المجلد السابع
 كتاب األطعمة

باعِ  هريرة أبو 1141 25  1 ..""كلُّ ِذي ََنٍب ِمَن السِّ

 24 ..": الضَُّبُع َصْيٌد ُهَو؟-َرِضَي للاُ َعْنهُ -جلاِبٍر "قُ ْلُت  ابن أبي عّمار 1154 26

 21 .."عِن اجلالَّلةِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-"نَ َهى َرُسوُل للِا  ابن عمر 1156 21

عبد الرمحن بن  1160 25

 عثمان
ْفدَع -ملسو هيلع هللا ىلص-"أنَّ طَِبيًبا َسَأَل َرُسوَل للِا   35 .."عِن الضِّ

 الصيد والذبائحباب 
 43 .."ِإالَّ َكْلبَ -"َمِن اَّتَََّذ َكْلًبا  هريرة أبو 1161 21

 41 ..""ِإَذا أْرَسْلَت َكْلَبَك، فَاذُْكِر اْسَم للِا َعَلْيِه، عدي بن حامت 1162 30

 51 .."ِبلَّلْحمِ : إنَّ قوًما َيَُْتونَ َنا -ملسو هيلع هللا ىلص-نَّ قوًما قالوا لِلنَِّبِّ "أ عائعة 1165 31

ًئا ِفيهِ  ابن عباط 1161 32  62 ..""الَ تَ تَِّخُذوا َشي ْ

َم، َوذُِكَر اْسُم للِا َعَلْيِه، رافع بن خديج 1161 33  66 ..""َما أَنْ َهَر الدَّ

ِه" أبوشعيد 1112 34  11 "ذََكاُة اجْلَِنِْي ذَكاُة أُمِّ

 كتاب األيمان والنذور
 ابن عمر 1155 35

 123 .."َأْدَرَك ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاب ِف رَْكٍب، أَنَّه"



ُقكَ  هريرة أبو 1156 36  126 ..""ََيِيُنَك عَلى َما ُيَصدِّ

عبد الرمحن بن  1151 31

 مسرة
 125 .."َوِإَذا َحَلْفَت عَلى َيٍَِْي، فَ َرأَْيتَ 

 130 .."َمْن َحَلَف َعَلى َيٍَِْي،" ابن عمر 1155 35

 134 .."قولِه تَ َعاىَل: }اَل يُ َؤاِخذُُكُم اّللَُّ "ِف  عائعة 1111 31

 153 ..""أنَّه نَ َهى َعِن النَّْذِر، ابن عمر 1114 40

 155 "َكفَّارَُة النَّْذِر كفَّارَُة َيٍَِْي" عقبة بن عامر 1115 41

 161 ..""اْستَ ْفََت َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة َرُسوَل للاِ  ابن عباط 1111 42

 كتاب القضاء
 150 ..""الُقَضاُة َثالَثٌة: اثْ َناِن ِف النَّار بريدة 1202 43

 201 ..""ِإنَُّكْم ََّتَْتِصُموَن ِإََلَّ، َوَلَعلَّ  أم شلمة 1205 44

 210 ."َلْن يُ ْفلَح قَ ْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأًة" أبو بكرة 1211 45

 224 .."َوالَ َخائَِنٍة، َوالَ  "الَ ََتُوُز َشَهاَدُة َخاِئٍن، ابن عمرو 1211 46

 240 ..""َلْو يُ ْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم، ابن عباط 1223 41

َتَطَع َحقَّ اْمِرىءٍ  أبو أمامة 1225 45  245 ..""َمِن اق ْ

 251 .."."َأنَّ رَُجَلْْيِ اْخَتَصَما ِف َدابٍَّة، َولَْيسَ  أبو موشى 1221 41

 251 .."َثالَثٌَة الَ ُيَكلُِّمُهُم للاُ يَ ْوَم الِقَياَمِة، َوالَ يَ ْنظُرُ  أبو هريرة 1221 50
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